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PLANO DE AÇÃO – RETORNO DAS AULAS 2021

PREÂMBULO

Em consonância ao Protocolo Sanitário Municipal - Caderno 06 de Campinas, publicado 

na data de 06 de outubro de 2020, do qual dispõe diretrizes e procedimentos relacionados às 

medidas de prevenção para o controle da pandemia Covid-19, a equipe gestora do CEI Pinotti  

elaborou o Plano de Retorno das atividades presenciais a partir de uma análise reflexiva sobre as 

ações pertinentes, pautado em torno de três eixos principais:

1. Acolhimento (Crianças, famílias e profissionais).

2. Rotinas (Replanejamento).

3. Espaços (Reorganização).

    Os procedimentos de retorno das aulas presenciais, considerando que o ano letivo de 2021 

poderá  sofrer  ajustes  em  função  das  orientações  emanadas  pelas  autoridades  sanitárias  ou 

mesmo pela própria Secretaria Municipal de Educação, o retorno das atividades presenciais na 

escola  dar-se-á  de  forma  gradual,  em  etapas  e  com  revezamento,  alternando  momentos 

presenciais e não presenciais e com um número menor de estudantes por turma/sala. O  regime 

de  revezamento  consiste  na  alternância  semanal,  onde  cada  turma  do  agrupamento  III  será 

dividida em 50% (cinquenta por cento) das crianças em estudos presenciais e 50% (cinquenta por 

cento) não presenciais, por meio das ações mitigatórias que estão sendo realizadas desde do ano 

passado. 

As crianças dos agrupamentos I  e II  não deverão retornar  de forma presencial  nesse 

momento, porém serão assistidas normalmente através das ações mitigatórias (de forma on line) 

por seus professores e pela equipe gestora.

A retomada das atividades escolares presenciais dar-se-á inicialmente com os professores 

de ed. infantil, a partir de cronograma a ser estabelecido pela gestão escolar, podendo ocorrer 

antes da retomada das atividades presenciais, prevista para o dia 08 de fevereiro. Em todo caso, a 

semana anterior ao início das aulas presenciais será dedicada ao acolhimento e planejamento 

coletivo dos professores do CEI, e após esse momento, as aulas presenciais, bem como as ações 

mitigatórias, deverão ocorrer conforme o planejado.
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Com relação ao planejamento semanal previsto na carga horária do professor, por razões 

sanitárias, não será cumprido na escola enquanto perdurar a pandemia de Covid-19. Portanto, as 

reuniões de planejamento deverão, preferencialmente, ser realizadas por web-conferência 

DESCRIÇÕES DOS TRÊS EIXOS PRINCIPAIS:

1. ACOLHIMENTO (Crianças, famílias e profissionais):

 Reunião por agrupamento com os Pais/ Responsáveis para orientações e esclarecimentos dos 

protocolos vigentes para o acolhimento dos alunos;

 Informação sobre a necessidade de utilização das máscaras, garrafinhas individuais de água, 

higienização frequente das mãos e o uso constante de álcool em gel  70%, álcool líquido 70% e 

papel toalha para higienizar as mãos, os brinquedos e objetos;

 Seguindo  os  protocolos  e  orientações  estabelecidos  pela  PMC e  Vigilância  Sanitária  será 

articulado as seguintes ações:

- Aferição da temperatura de todas as crianças na entrada da unidade;

- Espaçamento de 10 minutos no horário de entrada e saída das crianças, objetivando não ter 

aglomeração de pessoas;

 - As turmas do AG III serão atendidas com capacidade 50% das crianças por dias; 

 Acolher  as  crianças  com empatia  através  da  escuta  atenta  e  compartilhar  sensibilidade  à 

demonstração dos medos, dúvidas ou possíveis descasos ao momento vivenciado;

 Ao  retornarem  as  crianças  serão  acolhidas  e  conscientizadas  por  meio  das  rodas  de 

conversas, informativos visuais, músicas, histórias específicas e dramatização relacionada à nova 

rotina, higienização, distanciamento social e medidas de prevenção para o controle da Covid-19; 

 O acolhimento diário será articulado através das conversas, músicas (tonalidade) e imagens – 

painel de emoções;

 Entrada: boas vindas diferentes – danças, comprimento com pés, voltinha, careta ou outros 

combinados;

 Entrada em horários estabelecidos para cada sala e posteriormente por agrupamento;

 Diálogos intersetoriais (saúde e assistência social) com as famílias e funcionários;

 Formação e fomentação continuada relacionada à temática, informações visuais anexadas aos 

espaços da  unidade,  distribuições de protocolos vigentes do município  e  orientações internos 

relacionadas à nova rotina, higienização e distanciamento social e disponibilização/ utilização de 

EPI’s.
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2. ROTINAS (Replanejamento)  :

 Replanejamento dos horários por agrupamentos: Entrada, saída, café, almoço ou jantar; 

 Acentuação da higienização dos espaços, mobiliários e utensílios;

 Organização de Kits individuais de materiais pedagógicos ou higienização após uso;

 Demarcação do chão com formas geométricas ou figuras;

 Realizar e/ ou relembrar com as crianças a posição do distanciamento utilizando musicalização;

 Limitação de espaços nas áreas externas;

 Utilização  de  materiais  não  estruturados:  folhas,  gravetos,  pedras,  sementes  e  outros  que 

podem ser descartados ou levados para casa após a atividade realizada;

 Potencializar atividades lúdicas utilizando áreas externas;

 Desenvolver atividades de horta, pinturas e jogos.

3. ESPAÇOS (Reorganização): Priorizar sempre a limpeza das superfícies, com detergente 

neutro, seguida de desinfecção (álcool 70% ou hipoclorito de sódio).

Ações a serem tomadas:

• Instalação de dispense de álcool em gel na entrada da escola 

• Vistoria das janelas (verificar se todas estão funcionando); 

• Instalação de ventiladores; 

• Demarcações no chão dentro e fora da escola (distanciamento social); 

• Isolar bebedouro com esguicho de água; 

• Limpeza ou troca dos filtros de bebedouros com torneira; 

•Dispor de dispense de álcool em gel perto dos bebedouros; 

•Higienização das mãos antes e depois de utilizar o bebedouro; 

•Funcionários para observar o uso correto dos bebedouros e para fazer a limpeza do mesmo de 

acordo com a descrição do Procedimento Operacional Padrão da Vigilância Sanitária; 

• Providenciar os Tapetes sanitizantes. 

• Uso de lenços de papel, bem como seu descarte adequado; 

• Realizar a limpeza e desinfecção das superfícies das salas de aula e demais espaços da escola  

(salas  de  aulas,  cadeiras,  mesas,  aparelhos,  bebedouros,  maçanetas,  interruptores  de  luz  e 

demais locais, assim como quaisquer objeto compartilhado ou de fácil alcance das mãos) após o 

uso. 

 • Estipular o uso de recipientes individuais para o consumo de água, evitando o contato direto da  

boca com as torneiras dos bebedouros(garrafinhas individuais); 

• Lavar regularmente os brinquedos com água e sabão; 

 Reorganizar ou adaptar todos os espaços seguindo os protocolos e orientações vigentes; 
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 Utilizar espaços externos e arejados (solário, estacionamento, áreas abertas em frete às salas);

 Reorganizar as salas de aula do AGIII deixando as mesas distanciadas e cadeiras vazias entre 

as crianças;

 Retirada de todas as cortinas das salas de aulas;

 Posicionar os ventiladores direcionados para porta e janelas e deixar janelas e portas abertas;

 Reorganização  da  disposição  das  mesas  do  refeitório,  substituir  os  bancos  por  cadeiras 

individuais e deixar distanciamento entre elas;

 Utilização de borrifadores com álcool gel e líquido 70% e papel toalha para higienizar as mãos, 

os brinquedos e objetos distribuídos em todos os espaços da escola.

 Para  garantir  um  ambiente  seguro  para  as  atividades  letivas,  após  a  utilização  de  cada 

ambiente, o mesmo deverá ser desinfetado com álcool líquido 70%.

CRONOGRAMA DAS PRINCIPAIS AÇÕES A SEREM EXECUTADAS (ANTES DO INÍCIO DAS 

AULAS PRESENCIAIS): 

AÇÃO PRAZO EXECUTADO? OBSERVAÇÕES

Reorganizar ou adaptar 

todos os espaços seguindo 

os protocolos e orientações 

vigentes;

Até 29/01/2021 ( X) Sim   (   ) Não **

Reorganizar as salas de aula 

do AGIII deixando as mesas 

distanciadas e cadeiras 

vazias entre as crianças;

Até 29/01/2021 ( X ) Sim   (    ) Não **

Posicionar os ventiladores 

direcionados para porta e 

janelas e deixar janelas e 

portas abertas;

Até 07/02/2021 (   ) Sim   (  X ) Não **

Reorganização da disposição 

das mesas do refeitório, 

substituir os bancos por 

cadeiras individuais e deixar 

distanciamento entre elas;

Até 29/01/2021 (  X ) Sim   (    ) Não **

Retirada de todas as cortinas 

das salas de aulas;

Até 07/02/2021 (   ) Sim   ( X ) Não **
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Instalação de dispense  de 

álcool em gel na entrada da 

escola. 

Até 07/02/2021 ( X ) Sim   (    ) Não

Vistoria das janelas (verificar 

se  todas  estão  abrindo 

normalmente); 

Até 07/02/2021 ( X ) Sim   (    ) Não Estão todas em ordem.

Dispor de dispense de álcool 

em gel perto dos 

bebedouros; 

Até 07/02/2021 ( x ) Sim   (    ) Não Foram disponibilizados 
burrificadores ao lado dos 

bebedouros.

Funcionários para observar o 

uso correto dos bebedouros 

e para fazer a limpeza do 

mesmo de acordo com a 

descrição do Procedimento 

Operacional Padrão da 

Vigilância Sanitária; 

Até 07/02/2021 (   ) Sim   (  X  ) Não **

Providenciar os Tapetes 

sanitizantes. 

Até 07/02/2021 (   ) Sim   (  X  ) Não **

PLANO DE FREQUÊNCIA SEMANAL POR AGRUPAMENTO – AG III

AGRUPAMENTO PERÍODO Horário – 3 horas

Frequência – 3 vezes 
(escala de 

revezamento)

Grupo A

Frequência – 3 vezes 
(escala de 

revezamento)

Grupo B

AG III A MANHÃ 8 h às 11 h 50% da sala 50% da sala

AG III B MANHÃ 8 h às 11 h 50% da sala 50% da sala

AG III C MANHÃ 8 h às 11 h 50% da sala 50% da sala

AG III D MANHÃ 8 h às 11 h 50% da sala 50% da sala

AG III E TARDE 13 h às 16 h 50% da sala 50% da sala

AG III F TARDE 13 h às 16 h 50% da sala 50% da sala

AG III G TARDE 13 h às 16 h 50% da sala 50% da sala

AG III H TARDE 13 h às 16 h 50% da sala 50% da sala
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CONCLUSÃO:

O CEI respeitará todas as normas e regras vigentes para que o início das aulas (no formato 

presencial), ocorra de maneira segura e eficiente para todos. 

No dia 17 de dezembro de 2020 a equipe técnica da Vigilância Sanitária esteve presente no 

CEI (conforme relatório anexo). Algumas medidas foram providênciadas pela direção da escola, 

conforme as orientações contidas no relatório. Porém, exitem ainda adequações necessárias para 

que todas as orientações previstas pela equipe técnica da Vigilância Sanitária, sejam executadas. 

________________________________________

Derci Gonçalves de Souza

Diretor Educacional
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